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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 2)เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล และ 3)ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ินกบัการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ินของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง
สะพาน       จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ มี
ส่วนร่วมในการปฏิบติั มีส่วนร่วมในการประเมิน และมีส่วนร่วมในการวางแผน ตามล าดบั และมี
ส่วนร่วมในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันาทอ้งถ่ินในระดบัปานกลาง ส าหรับผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้นอกจากนั้นยงัพบวา่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันาทอ้งถ่ินของ
ประชาชนมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  การพฒันา
ทอ้งถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ABSTRACT 
The objectives of the study were to investigate the participation level in local 

development of people, compare the participation in local development of people, and find out  
the correlation between information awareness in local development with participation in local 
development of people in Tambon Ronthong, Bangsaphan District, Prachuapkirikhan Province.  
The result of the study found that the sample has moderate level in participation in local 
development. Majority of sample agreed in the benefit, the rest were the practical participation, 
evaluation participation and planning participation, respectively. There was moderate level in 
information awareness concerning the local development in local development. The hypothesis 
testing found that the different profession of sample effected to the different participation in local 
development at .05 level of statistical significance which accepted the hypothesis. On the other 
hand, the different sex, age, education and income/month of sample effected to the non-different 
participation in local which rejected the hypothesis. Moreover, the information awareness in local 
development was moderate correlation with the participation in local development at .05 level of 
statistical significance which accepted the hypothesis.  
 
Keywords: Participation, Local Development  
 

บทน า 
 ประเทศไทยไดเ้ปล่ียนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์เป็นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย นบัตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2475 และไดมี้การจดัระเบียบการปกครองโดยใช้
หลกัการปกครองท่ีส าคญั 3 ประการ คือ หลกัการรวมอ านาจ หลกัการแบ่งอ านาจ และหลกัการ
กระจายอ านาจ โดยมีความสัมพนัธ์กบัการจดัระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินท่ีแบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ 1)  การบริหารราชการส่วนกลางใชห้ลกัการรวมอ านาจ 2) การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคใช้หลกัการแบ่งอ านาจ และ3) การปกครองส่วนทอ้งถ่ินใช้หลกัการกระจาย
อ านาจ ซ่ึงหลกัการเหล่าน้ี ไดถู้กก าหนดเป็นรูปแบบการปกครองไทยและด าเนินการสืบเน่ืองมาจน
ปัจจุบนั 
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 การปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นรูปแบบการปกครองท่ีมาจากหลักการกระจายอ านาจ 
กล่าวคือ เป็นการโอนอ านาจจากรัฐบาลส่วนกลางบางส่วนให้ทอ้งถ่ิน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้ปกครองตนเอง โดยการปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศไทย ตามท่ีได้มีการก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 
2553 ไดจ้ดัระเบียบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
 1. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 2. เทศบาล 
 3. สุขาภิบาล 
 4. ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 องค์การบ ริหารส่วนต าบล เ ป็นการบริหารราชการส่วนท้อง ถ่ิน ท่ีจัดตั้ งตาม
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ทั้งน้ี
ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท า
งบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผล การปฏิบติังาน และการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสาร นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลยงัมีอ านาจและหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม โดยก าหนดให้องคก์ารบริหาร     ส่วนต าบลมีหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ตามมาตรา 16 ขอ้ 16 ท่ีวา่ดว้ยการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  
 การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นพื้นฐานส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย     
ดงัจะเห็นไดช้ดัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ท่ีไดใ้ห้ความส าคญัของ       
การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใหท้อ้งถ่ินมีอิสระในการก าหนดนโยบายปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมี  
การกระจายอ านาจใหพ้ึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถ่ินไดเ้อง กล่าวไดว้า่ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการตรวจสอบการท างานขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ถือเป็นหวัใจส าคญัท่ี
จะส่งเสริมให้เกิดการท างานท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน และเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพราะจากการสังเกต พบวา่ ประชาชนในพื้นท่ี
มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินค่อนขา้งนอ้ย  อีกทั้งมีศูนยร์วมการตดัสินใจอยูท่ี่ผูน้  าทอ้งถ่ิน ท าให้
ประชาชนมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมไดไ้ม่มากเท่าท่ีควร  

 
ผลของการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถน ามาเป็นแนวทางให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนทอง

ก าหนดนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และตรงต่อ
ความตอ้งการของประชาชนมากท่ีสุด อนัจะส่งผลใหเ้กิดความเขม้แขง็ของทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชนในองคก์ารบริหาร   
ส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชนในองคก์ารบริหาร  
ส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ินกบั
การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

 
ประโยชน์ของการวจัิย 

ผลจากการวจิยั สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ให้
ดียิง่ข้ึน  

 
ขอบเขตของการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชน        
ในองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีขอบเขต
ประชากร คือ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป อาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การ
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บริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวนทั้งหมด 5,929 คน 
(ขอ้มูล        ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2560) โดยศึกษาระหวา่งเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชนในองค์การบริหารส่วน

ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของ Cohen and 
Uphoff (1986) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม และแนวคิดของ Schramm 
(1971: 23) ท่ีกล่าววา่การติดต่อส่ือสารมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล มาประยุกตใ์ชเ้ป็นตวั
แปรในการศึกษา    โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไวด้งัน้ี 

 
 
    ตัวแปรอสิระ                             ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
สมมติฐานในการวจัิย 
 1. ประชาชนท่ีมี เพศต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้อง ถ่ินในองค์การบริหาร                     
ส่วนต าบลร่อนทองแตกต่างกนั 
 2. ประชาชนท่ีมีอายุ ต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้อง ถ่ินในองค์การบริหาร                     
ส่วนต าบลร่อนทองแตกต่างกนั 
 3. ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินในองคก์ารบริหาร                     
ส่วนต าบลร่อนทองแตกต่างกนั 

การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชนใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 
3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมิน 

1.  เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ของประชาชนเก่ียวกบั
การพฒันาทอ้งถ่ิน 
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 4. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินในองค์การบริหาร                     
ส่วนต าบลร่อนทองแตกต่างกนั 
 5. ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินในองค์การ
บริหารส่วนต าบลร่อนทองแตกต่างกนั 
 6. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบั          
การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนทอง 
 

วธิีการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ี

อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์        
จ  านวน 5,929 คน (ขอ้มูล ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2560) 
 
 การสุ่มตวัอยา่ง จากประชากรจ านวน 10 หมู่บา้น รวมจ านวนทั้งหมด 5,929 คน ซ่ึงก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดจ้ากการใชสู้ตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973: 727-728) ไดจ้  านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ 375 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถ่ินของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

 
ตอนที ่1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบั เพศ อาย ุ          

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะของค าถามเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check 
List) จ านวน 5 ขอ้ 

 
ตอนที ่2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันาท้องถ่ินของ

ประชาชน จ านวน 9 ขอ้โดยแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale)โดยให้คะแนนเป็น 
5 ระดบัโดยใช ้Likert Scale เป็นตวัแบ่งระดบั ดงัน้ี (พวงรัตน์  ทวรัีตน์, 2540: 107-108) 
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ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร   คะแนน 

มากท่ีสุด       5  
มาก           4  
ปานกลาง       3  
นอ้ย           2  
นอ้ยท่ีสุด       1 
 

เกณฑใ์นการก าหนดค่าความส าคญัของแบบสอบถาม มาจากการแปรผลขอ้มูลจากค่าเฉล่ีย  
ของระดบัความคิดเห็น โดยใชเ้กณฑ์เฉล่ียตามชั้นของค่าเฉล่ียท่ีก าหนด โดยใชเ้กณฑ์การแบ่งช่วง
คะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (วชิิต  อู่อน้, 2550: 181) 

ระยะของช่วงคะแนน = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด) 
        จ านวนชั้น 
     = 5 – 1 
         5 
     = 0.80 

 ก าหนดคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี  
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  4.21 – 5.00  หมายถึง  มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในระดบัมากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.41 – 4.20  หมายถึง  มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในระดบัมาก  
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  2.61 – 3.40  หมายถึง  มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในระดบัปานกลาง  
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  1.81 – 2.60  หมายถึง  มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  1.00 – 1.80  หมายถึง  มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ตอนที ่3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการวดัระดับการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน          
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 30 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น        
คือการมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินโดยมีหลกัเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบ Likert 
Scale ดงัน้ี (พวงรัตน์  ทวรัีตน์, 2540: 107-108) 
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ระดับการมีส่วนร่วม   คะแนน 
     มากท่ีสุด        5  
     มาก            4  
     ปานกลาง        3  
     นอ้ย            2  
     นอ้ยท่ีสุด        1 
 

เกณฑใ์นการก าหนดค่าความส าคญัของแบบสอบถาม มาจากการแปรผลขอ้มูลจากค่าเฉล่ีย  
ของระดบัความคิดเห็น โดยใชเ้กณฑ์เฉล่ียตามชั้นของค่าเฉล่ียท่ีก าหนด โดยใชเ้กณฑ์การแบ่งช่วง
คะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (วชิิต  อู่อน้, 2550: 181) 

ระยะของช่วงคะแนน = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด) 
        จ านวนชั้น 
     = 5 – 1 
         5 
     = 0.80 

ก าหนดคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี  
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก  
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ส าหรับการวิจยัไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และ
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 

1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผู ้วิจ ัยได้ท าการหาค่าความเท่ียงตรงโดยการน า

แบบทดสอบ  ไปเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity)    ของค าถามในแต่ละขอ้ว่าเป็นไปตามตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาคร้ังน้ี
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หรือไม่ รวมทั้งน าไปตรวจสอบกบัแบบสอบถามท่ีเคยมีผูว้ิจยัในเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนั หลงัจากนั้น

น ามาแกไ้ขปรับปรุงใหเ้หมาะสม 

2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัท าการหาความเช่ือมัน่โดยน าแบบสอบถามไป

ทดสอบกบัประชากรในกลุ่มท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีตอ้งการจะศึกษา จ านวน 30 ราย โดย

น าไปทดสอบก่อนเก็บขอ้มูลจริง (Try-out) แลว้น ามาทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

โดยวิธีการหาความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency Method) ซ่ึงใช้สูตรของ Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient และหาค่าความเช่ือมัน่รวม โดยใชว้ิธีการของ Cronbach 

ไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 0.967 แบบสอบถามชุดน้ีจึงอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการได ้

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผู ้วิจ ัยส่งหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์  เพื่อขอความอนุเคราะห์จากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน           

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2. เม่ือได้รับการอนุมติัแล้ว ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปแจกให้กบักลุ่มประชากรท่ีต้องการ

ศึกษา คือ ประชาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบ ท าการตรวจให้คะแนนและน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

ต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาวิเคราะห์
และประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Software) 
เพื่อใหผ้ลการวจิยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งแม่นย  า และบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ี
ก าหนดไว ้
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สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  วเิคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอ้ธิบายถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมใน           
การพฒันาท้องถ่ินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอยา่งต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ จ  าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉ ล่ียต่อเดือน สามารถจ าแนก
ไดด้งัน้ี กรณีเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ ใชส้ถิติการทดสอบค่าที (t-test) และกรณีเปรียบเทียบ
มากกวา่ 2 กลุ่มไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชก้ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยทางสถิติจะ
น าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวธีิของ LSD (Least Significant Difference) 
 4. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product-moment correlation 
coefficient )  ใชศึ้กษาทิศทางและความสัมพนัธ์ของตวัแปร ไดแ้ก่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
การพฒันาทอ้งถ่ินกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 
เกณฑก์ารพิจารณาความสัมพนัธ์ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน มีดงัน้ี 

(ชรินทิพย ์สมคัร, 2549) 
 0.00 - 0.50 หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 

0.51 - 0.80 หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
0.81 - 1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก 
ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ี ก าหนดไวท่ี้ระดบั .05 
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สรุปผลการวจัิย 
ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของประชาชน 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงกลุ่มอายุ 30-39 ปี มีการศึกษาส่วนใหญ่ใน
ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท 
 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนต าบล
ร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในระดบัปานกลาง โดยประเด็นท่านไดรั้บรู้
ขอ้มูลข่าวสารจากโซเชียลเน็ตเวิร์ค/แอพพลิเคชัน่ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเวบ็ไซตข์อง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนอ้ยท่ีสุด  

 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง  อ าเภอ      
บางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

ภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง  โดยมีส่วนร่วมด้านการรับ
ผลประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีส่วนร่วมด้านการปฏิบติั ด้านการประเมิน และด้านการ
วางแผน ตามล าดบั  โดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีมาก

ท่ีสุดคือ ประเด็นท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนโครงการต่างๆภายในท้องถ่ิน รองลงมาคือ 
ประเด็นท่านเขา้ร่วมในเวทีประชาคมเพื่อเสนอปัญหาของท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งมีนอ้ยท่ีสุดคือ ประเด็นท่านเสนอแนะขอ้มูลเพื่อน าไปพิจารณาในการท างานภายในทอ้งถ่ิน 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีส่วนร่วมมากท่ีสุด มีสอง

ประเด็นคือ ประเด็นท่านเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน และท่านเขา้
ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ/กีฬาภายในทอ้งถ่ิน รองลงมาคือ ท่านเขา้รับการให้บริการในดา้น
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สาธารณสุขภายในทอ้งถ่ิน และกลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุดคือ ประเด็นท่านชกัชวนให้เพื่อน
บา้นเขา้ร่วมโครงการต่างๆภายในชุมชน 

 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ
ประเด็นท่านไดรั้บความสะดวกจากการพฒันาทอ้งถ่ินด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา 
ถนน ฯลฯ รองลงมาคือ ประเด็นการพฒันาในดา้นต่างๆส่งผลให้ชุมชนของท่านเป็นชุมชนท่ีน่าอยู่
มากยิ่งข้ึน และการมีส่วนร่วมท่ีกลุ่มตวัอย่างมีน้อยท่ีสุดคือ ท่านมีการใช้ประโยชน์จากสาธารณ
สมบติัของทอ้งถ่ินอยา่งคุม้ค่า       

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน 
ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง โดยประเด็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใน
ทอ้งถ่ิน มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ ประเด็นท่านติดตามผลการด าเนินงานของโครงการท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ และกลุ่มตวัอยา่งงท่ีมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุดคือ ประเด็นท่าน
ร่วมพดูคุยปรึกษากนัในชุมชนเพื่อทบทวนผลของการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการ
พฒันาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้นอกจากนั้นยงัพบวา่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัสรุปในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ค่า 
นัยส าคัญ 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็น 
ไปตาม

สมมติฐาน 
1.  เพศ 0.226   
2.  อาย ุ 0.770   
3.  ระดบัการศึกษา 0.091   
4.  อาชีพ 0.002*   
5.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.201   
6.  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 0.000*   
* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1.  จากผลการวิจยั พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารในการพฒันาทอ้งถ่ินจากส่ือส่ิงพิมพ์

ต่างๆ เช่นแผ่นพบั จากวิทยุเสียงตามสาย มีค่าเฉล่ียในระดับน้อย และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร       
จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
ร่อนทองควรมีการเพิ่มงบประมาณ เพื่อปรับปรุงและพฒันาการเผยแพร่ข่าวสารทางช่องทางเหล่าน้ี
มากยิง่ข้ึน  

2.  จากผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการวางแผน มีค่าเฉล่ีย     
นอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะประเด็นการเสนอแนะขอ้มูลเพื่อน าไปพิจารณาในการท างานภายในทอ้งถ่ิน 
ดงันั้น องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทองควรมีการช้ีแจง กระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นของตน สนบัสนุนการริเร่ิมกิจกรรมใหม่ๆในการพฒันาทอ้งถ่ิน และเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้ร่วมการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่างๆของทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึน เพื่อน ามาพฒันาทอ้งถ่ิน
ใหต้รงต่อความตอ้งการของประชาชนมากท่ีสุด 
 3. จากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินในระดับปานกลาง          
โดยพบวา่ประชาชนร่วมพดูคุยปรึกษากนัในชุมชนเพื่อทบทวนผลของการด าเนินงานในการพฒันา
ทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันั้น องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง จึงควรมีการกระตุน้และ
สนบัสนุนให้ประชาชนพูดคุยเสนอแนะถึงขอ้ดี ขอ้เสียหลงัจบกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
รวมทั้งแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานให้มากยิ่งข้ึน เพื่อน าความคิดเห็นท่ีไดม้า
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ปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและตรงต่อความ
ตอ้งการของคนในชุมชนมากท่ีสุด 
  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกับปัญหา และอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน
เก่ียวกบัโครงการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 2.  ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีสามารถส่งผลให้ระดบัการมีส่วนร่วม เช่น แรงจูงใจ 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 

 3. การวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปดว้ย เพื่อให้ไดร้ายละเอียดขอ้มูล
เชิงลึกเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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